แนะนาการชาระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ความหมายของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถ้าท่านเป็ นเจ้าของโรงเรื อน หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย
1.ให้เช่า
2. อยูอ่ าศัยและประกอบกิจการค้าใช้เป็ นที่ประกอบการ อุตสาหกรรมประกอบกิจการ
3. ใช้เป็ นที่เก็บสิ นค้า หรื อขายสิ นค้า 4. การอื่นเพื่อหารายได้ให้ญาติ พ่อแม่ หรื อเพื่อนอยูอ่ าศัย
สิ่ งที่ต้องปฏิบัติ ไปรับแบบพิมพ์ ( ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ) ภ . ร . ด .2 เพื่อกรอก รายละเอียดยืน่ ต่อ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ท่านอยูใ่ นเขต
1. ประเภทแห่งทรัพย์สิน ( อาคาร ตึกไม้ โรงเรื อน )
2. ค่ารายปี แห่งทรัพย์สิน ( จานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรจะให้เช่าในปี หนึ่ง )
3. ยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีต่อ อบต . ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
การเสี ยเงินเพิม่ และค่ าปรับ ชาระค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดินภายในกาหนด 30 วัน ถัดจากวันที่ได้รับ
การแจ้งการประเมิน หากพ้นกาหนดเงินค่าภาษีน้ นั เป็ นเงินภาษีคา้ งชาระ ให้เสี ยภาษีเพิ่มตามกฎหมาย ผูใ้ ด
รู ้อยูแ่ ล้วหรื อจงใจยืน่ ความเท็จหรื อตอบคาถามด้วยคาอันเป็ นเท็จ หรื อหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง
หรื อ จัดหาทางให้ผอู ้ ื่นหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์สินโดยความเท็จ หรื อเจตนาละเลยฉ้อโกง
ด้วยกลอุบาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์สินของตน
ท่านว่าผูน้ ้ นั มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 500 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

ภาษีบารุงท้ องที่
ถ้ าท่ านเป็ นเจ้ าของที่ดินท่ านมีหน้ าที่ดังนี้






ยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ ทุกรอบ 4 ปี ( ให้ยนื่ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี แรกที่
มีการตีราคาปานกลาง ) บุคคลใดเป็ นเจ้าของที่ดินใหม่ หรื อที่ดินผูใ้ ดเปลี่ยนแปลงให้ยนื่ แบบแสดง
รายการภายใน 10 วันนับ ตั้งแต่วนั ที่เป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่
การชาระภาษีบารุ งท้องที่ ชาระภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากพ้นกาหนดให้ถือเป็ นภาษี
บารุ งท้องที่คา้ งชาระให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 2 % ต่อเดือนหากปล่อยให้ ที่ดินให้วา่ งเปล่าภาษีเพิ่มเป็ น
2 เท่า ที่ดินใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย เลี้ยงสัตว์ ประกอบกสิ กรรม ให้ลดหย่อน ไม่ตอ้ งเสี ย ภาษีบารุ งท้องที่
ภายในเนื้อที่ภายในเนื้อที่ 100 ตารางวา
บทกาหนดโทษผูใ้ ดโดยรู ้อยูแ่ ล้วหรื อโดยจงใจแจ้งข้อความเป็ นเท็จ นาพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยง หรื อพยายามเลี่ยงการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรื อ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรื อทั้งจา ทั้งปรับ

ภาษีป้าย
สิ่ งที่ต้องปฏิบัติ








ถ้าท่านเป็ นเจ้าของป้ ายหรื อป้ ายอยูใ่ นความครอบครอง ของท่านให้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ ายเดิมหรื อติดตั้งป้ ายใหม่หลังเดือนมีนาคม
จะต้องยืน่ แบบแสดงรายการ เสี ยภาษีป้ายภายในกาหนด 15 วัน
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย ชาระภาษีป้ายภายในกาหนด 15 วัน ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ผูไ้ ม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในกาหนดให้เสี ยเงินเพิ่มร้ อยละ 10 % ของเงินภาษีป้าย
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 % ของภาษีป้ายที่ประเมิน
เพิ่มเติม
ผูใ้ ดรู ้อยูแ่ ล้วหรื อจงใจแจ้งความอันเป็ นเท็จให้ถอ้ ยคาเท็จ หรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
อัตราภาษีป้าย










ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนอักษรต่างประเทศและหรื อปนกับภาพ หรื อเครื่ องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20
บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร ก.ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทยไม่วา่ จะมีภาพ
หรื อ เครื่ องหมายใด ๆ หรื อไม่ ข.ป้ ายที่มีอกั ษรไทยบางส่ วนหรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้หรื อต่ากว่าอักษร
ต่างประเทศ
ป้ ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) ความว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้ายข้อความ ภาพหรื อ
เครื่ องหมายบางส่ วน ในป้ ายที่ได้เสี ยภาษีป้ายแล้วอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ยภาษีเพิม่ ขึ้น ให้คิดอัตรา
ตาม (1) (2) หรื อ (3) ป้ ายแล้วและให้เสี ยเฉพาะจานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
ป้ ายตาม (1) (2) (3) เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ ายแล้วถ้ามีอตั ราที่ตอ้ งเสี ยภาษีต่ากว่าป้ าย 200 บาท ให้
เสี ยป้ ายละ 200 บาท ตารางการชาระภาษีประเภทต่างๆ

ตารางการชาระภาษีประเภทต่ างๆ
ประเภทของ
ภาษี

วันยืน่ แบบและคาร้อง
(เดือน)

ภาษีโรงเรื อน
และที่ดิน

ชาระทันทีเมื่อยืน่ แบบหรื อชาระภายใน 30 วัน
มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับการประเมิน ( ภ . ร
ของทุกปี
. ด .8.) ชาระเกินกาหนดเวลาคิดเพิ่มอัตราร้อย
ละ 2.5 – 10 ต่อเดือน

ภาษีบารุ ง
ท้องที่

ภาษีป้าย

วันชาระเงิน หรื อเวลาการชาระเงิน
ตามกฎหมาย

มกราคม ของทุกปี

ชาระทันทีเมื่อยืน่ แบบหรื อภายใน 30 เมษายน
ของทุกปี ถ้าชาระเกินกาหนดเวลาคิดเงินเพิม่
อัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน

มกราคม ถึง มีนาคม
ของทุกปี

ชาระ ทันทีเมื่อยืน่ แบบหรื อภายใน 31 มีนาคม
ของทุกปี ป้ ายที่ติดตั้งใหม่จะต้องยืนแบบและ
ชาระภายใน 15 วัน หลังจาก ได้ติดตั้งป้ าย /
กรณี รับแบบแล้วไม่มาเสี ยคิดเพิ่ม 5% ต่อเดือน
ไม่มายืน่ แบบคิดเพิ่มอัตรา 10 % ต่อเดือน

